
Monostorapáti község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/39-4/2021. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült a Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2021. 

december 9-én (csütörtök) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Helye:  Polgármester Irodája, Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

 Takács Péter polgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

 Pócza Balázs képviselő 

 Szipőcs Nikolett képviselő 

 Törökné Giczi Anikó képviselő 

  

Igazoltan távol: 

 

 Vígh Elemér alpolgármester 

 Varga János képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, dr. Varga András 

jegyzőt és a jegyzőkönyvvezetőt. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta és ismertette a 

napirendi pontokat, Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 

meghívóba szereplő napirendi pontokat. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 5 igen 

szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet:  1. A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című, a Települési 

kékinfrastruktúra fejlesztése – belterület védelmét szolgáló 

vízelvezető-hálózat fejlesztése - című pályázat keretében pályázati 

anyag műszaki tartalmának és a vízkár-elhárítási terv elkészítésére 

kiírt beszerzési eljárásban árajánlat elbírálása. 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

2. Monostorapáti Község falubuszának a lakosság szállítása 

közszolgáltatási ügyek intézése érdekében Tapolca és Monostorapáti 

között. 



Előadó: Takács Péter polgármester 

 

1. A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című, a Települési kékinfrastruktúra 

fejlesztése – belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése című pályázat 

keretében pályázati anyag műszaki tartalmának és a vízkár-elhárítási terv elkészítésére 

kiírt beszerzési eljárásban árajánlat elbírálása. 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” 

című, a Települési kékinfrastruktúra fejlesztése – belterület védelmét szolgáló 

vízelvezető-hálózat fejlesztése című pályázat keretében pályázati anyag műszaki 

tartalmának és a vízkár-elhárítási terv elkészítésére kiírt beszerzési eljárásban egy 

árajánlat érkezett az alábbiak szerint: 

ajánlattevő műszaki tartalom ajánlati ár (bruttó Ft) 

Horváth Ferenc Csapadékvíz elvezetés pályázati 

anyagának elkészítése 

 

150 000 

 Vízkár-elhárítási terv 

elkészítése 

300 000 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az értékhatárra figyelemmel az 

önkormányzat beszerzési szabályzata alapján egy árajánlat elegendő a döntéshez, 

javasolj ezért  a képviselő-testületnek, hogy a pályázati anyag műszaki tartalmának és 

a vízkár-elhárítási terv elkészítésére kiírt beszerzési eljárásban Horváth Ferenc 

ajánlattevő ajánlatát fogadja el. 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában ismertette, a határozati 

javaslatot, majd felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják. 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 
 

54/2021.(XII. 09.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című, a 

Települési kékinfrastruktúra fejlesztése – belterület védelmét 

szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése című pályázat 

keretében pályázati anyag műszaki tartalmának és a vízkár-

elhárítási terv elkészítésére kiírt beszerzési eljárásban Horváth 

Ferenc ajánlattevő Csapadékvíz elvezetés pályázati 

anyagának elkészítése tárgyában tett 150 000 Ft, és a Vízkár-

elhárítási terv elkészítése tárgyában tett 300 000 Ft összegű 

árajánlatát elfogadja. 

Meghatalmazza polgármestert Horváth Ferenc ajánlattevővel 

a szerződés aláírására. 



 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: Folyamatos 

 

2. Monostorapáti Község falubuszának a lakosság szállítása közszolgáltatási ügyek 

intézése érdekében Tapolca és Monostorapáti között. 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Monostorapáti Község Önkormányzata az 

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése 

Tapolcán és környékén” elnevezésű pályázaton 12.505.890.-Ft összeget nyert, 

melyből 1.080.000.-Ft támogatási összeget a falubusz adta lehetőségek széleskörű  

igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése érdekében, a hét meghatározott napján a 

közszolgáltatások intézése érdekében vehet igénybe amennyiben Tapolcára szállítja a 

település lakosait. 

 

Erről képviselő testületi határozatban szükséges dönteni az előterjesztés szerinti 

tartalommal. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában ismertette, a határozati 

javaslatot, majd felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják. 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 

 

55/2021.(XII. 09.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a következők szerint határozott. 

1. Monostorapáti Község falubusza Tapolca és Monostorapáti 

között havonta 10 alkalommal szállítja a lakosságot 

közszolgáltatási ügyek intézése érdekében. 

2. A falubusz járat fogyasztási költségének fedezete az  

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 pályázat támogatásának terhére 

elszámolható, az alábbiak szerint: 

a) Az üzemanyag fogyasztás a gépjármű hengerűrtartalmára a 

NAV által meghatározott mindenkori fogyasztási norma 

alapján, az adott hónapra a NAV által közzétett üzemanyag 

átalánydíj összegének érvényesítésével számolható el.  

b) Elszámolható továbbá 15 Ft kopásdíj kilométerenként. 



Felszólítja a jegyzőt, hogy a határozat szerinti tartalommal 

Monostorapáti község Önkormányzatának gépjármű 

használati szabályzatát módosítsa. 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

További napirendi pont és hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 

17 45  órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Takács Péter         dr. Varga András 

polgármester                            jegyző 


